
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak 

2.1.1 Pengertian Akhlak 

Menurut kamus umum bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional 

(2007) akhlak adalah budi pekerti, watak dan tabi`at. Mustofa (2010) kata “ 

Akhlak” juga berasal dari bahasa Arab, jamak dari khuluqun yang menurut 

bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabi`at. Kata akhlak 

dalam Al-Qur’an sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Qalam/ 68:4. 

  ٤َوإِنََّك لَعَلَٰى ُخلٍُق َعِظيٖم  

Terjemahnya:

“Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung”(Departemen Agama RI, 2009, h. 564). 



Sedangkan menurut istilah adalah pengetahuan yang menjelaskan 

tentangbaik dan buruk, mengatur pergaulan manusia dan menentukan tujuan 

akhir dari usaha dan pekerjaanya. Damanhuri Basyir (2012) Akhlak pada dasarnya 

melekatdalam diri seseorang, bersatu dengan perilaku atau perbuatan. Jika 

perilaku yangmelekat itu buruk, maka disebut akhlak yang buruk (Mazmumah), 

sebaliknya,apabila perilaku tersebut baik maka disebut akhlak yang mulia 

(akhlakulmahmudah).

Muhammad bin Ali asy-Syariif al-Jurjani dalam Damanhuri 

berpendapatbahwa “akhlak adalah istilah bagi sesuatu sifat yang 

tertanam kuat dalamdiri, yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan 

dengan mudah dan ringan, tanpa perlu berfikir dan merenung” (Damanhuri 

Basyir, 2012, h. 6). 

Jika dari sifat tersebut terlahir perbuatan-perbuatan yang indah menurut 

akal dan syariat dengan mudah, maka sifat tersebut dinamakan dengan akhlak 

yang baik. Sedangkan jika darinya terlahir perbuatan-perbuatan buruk, maka sifat 

tersebut dinamakan akhlak yang buruk. 



Berdasarkan pendapat di atas maka akhlak dapat dikatakan sebagai 

perbuatan manusia yang bersumber dari dorongan jiwanya dan pada saat 

melakukan perbuatan tersebut biasanya seseorang tanpa berfikir terlebih dahulu 

akan tetapi langsung melakukan dengan ringan dan mudah. 

2.1.2 Pembagian Akhlak 

Ibnu Miskawaih (1934) mendeskripsikan akhlak yang baik merupakan 

sifat para Nabi dan orang-orang Shiddiq, sedangkan akhlak yang buruk 

merupakan sifat syaitan dan orang-orang yang tercela. Maka pada dasarnya, 

akhlak itu menjadi dua macam jenis antara lain: 

1) Akhlak baik atau terpuji (Al-Akhlaaqul Mahmudah), yaitu perbuatan baik 

terhadap Allah, sesama manusia dan makhluk-makhluk yang lain. 

2) Akhlak buruk atau tercela (Al-Akhlaaqul Madzmumah), yaitu perbuatan 

buruk terhadap Allah, sesama manusia dan makhluk-makhluk yang lain (h. 

40). 

Diantara contoh-contoh dari akhlak terpuji (Al-Akhlaaqul Mahmudah) 

adalah: 

a. Akhlak baik terhadap Allah 

Akhlak yang baik kepada Allah berucap dan bertingkah laku yang 

terpuji terhadap Allah, baik melalui ibadah langsung kepada Allah seperti 

sholat, puasa dan sebagainya maupun melalui perilaku tertentu yang 

mencerminkan hubungan dan komunikasi dengan Allah di luar ibadah itu. 

Berakhlak yang baik antara lain melalui: 



a) Beriman, yaitu menyakini wujud dan keesaan Allah serta menyakini 

apa yang difirmankan-Nya, seperti iman kepada malaikat, kitab-kitab, 

rasul-rasul, hari kiamat, qadha dan qadar. Beriman merupakan 

fondamen dan seluruh bangunan akhlak Islam. 

b) Taat, yaitu patuh kepada segala perintah-Nya dan menjauhi segala 

larangan-Nya. Sikap taat kepada perintah Allah merupakan sikap yang 

mendasar setelah beriman. 

c) Ikhlas, yaitu melaksanakan perintah Allah dengan pasrah tanpa 

mengharapkan sesuatu, kecuali keridhaan Allah. 

d) Khusyuk, yaitu melaksanakan perintah dengan sungguh. 

e) Husnudhan, yaitu berbaik sangka kepada Allah. 

f) Tawakkaly, yaitu mempercayai diri kepada Allah dalam melaksanakan 

seseuatu kegiatan atau rencana. 

g) Syukur, yaitu mengungkapkan rasa syukur kepada Allah baik dengan 

perkataan maupun dengan tindakan atas nikmat yang telah diberikan-

Nya. 

h) Bertasbih, yaitu mensucikan Allah dengan ucapan yaitu memperbanyak 

mengucapkan Subhanallah (maha suci Allah) 

i) Istiqhfar, yaitu meminta ampunan kepada Allah atas segala dosa yang 

pernah dibuat. 

j) Do`a, yaitu meminta kepada Allah apa saja yang diinginkan dengan 

cara yang baik sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah 

(Damanhuri Basyir, 2012, h.106). 



b. Akhlak baik terhadap sesama 

a) Akhlak terhadap orang tua 

Damanhuri Basyir (2012) akhlak terhadap orang tua sangat 

ditekankan oleh ajaran islam. Bahkan dosa anak kepada orang tua 

termasuk dosa besar yang siksanya tidak hanya diperoleh diakhirat, tetapi 

juga dalam hidup di dunia. Prinsip-prinsip dalam melaksanakan akhlak 

mahmudah terhadap orang tua adalah patuh, yaitu mentaati perintah 

mereka, kecuali perintah itu bertentangan dengan perintah Allah, yaitu 

berbuat kepada mereka sepanjang hidupnya. Dengan berlaku lemah lembut 

dalam perkataan maupun tindakan, merendahkan diri di hadapannya, 

berterima kasih, membantu mereka dalam berbagai hal dan kesempatan, 

merawat mereka dikala sakit dan menshalatkan mereka manakala 

meninggal dunia serta berdoa untuk mereka dan meminta doa kepada 

mereka. 

b) Akhlak terhadap anak 

Damanhuri Basyir (2012) akhlak orang tua terhadap anak adalah 

memberikan perhatian dan kasih sayang yang sangat dibutuhkan anak. 

Merawat, mengasuh, membimbing dan mengarahkan merupakan bagian 

yang sangat penting dalam mengembangkan akhlak yang baik. Bergaul 

dengan anak pada dasarnya merupakan pendidikan bagi anak- anak. 

Bagaimana orang tua berkata dan bertindak akan menjadi bagian dan 

contoh perilaku yang akan dilakukan anak. 



Secara umum ada sepuluh sifat terpuji (akhlak mulia) yang harus dimiliki 

dalam hidup ini, yaitu: 

a) Al-Sabr (Sabar), yaitu menahan diri. Sabar dilakukan baik dalam 

mengahadapi musibah dan cobaan, dalam menjalankan perintah Allah 

maupun dalam menghindari berbagai laranganNya. 

b) Al-Shukr (Syukur), yaitu mensyukuri dan memuji pemberian nikmat 

yang diberikan Allah dengan melakukan tindakan-tindakan yang dapat 

menunjukan diketahuinya pemberian nikmat itu. 

c) Al-Rida (Rela), yaitu diam dalam benar, dimana seseorang diam 

menerima apa yang terjadi, tidak menuntut baik di awal maupun 

kemudian. 

d) Al-Haya (Malu), yaitu merasa malu melakukan perbuatan tercela. 

e) Al-Sidq (Jujur), yaitu selalu jujur dan benar sesuai dengan al-Haq, baik 

dalam perkataan, perbuatan maupun tingkah laku. 

f) Al-Israr (Tidak membuka rahasia orang lain), yaitu merahasiakan berita 

yang dapat berdampak negatif demi mementingkan orang lain dari pada 

diri sendiri. 

g) Al-Khuluq, yaitu tindakan menahan diri dari dorongan dan desakan 

nafsunya. 

h) Al-Tawadu`, (merendah diri dan tidak sombong), yaitu merendah diri 

karena menerima yang hak, dalam arti mengalah karena menampakkan 

ketundukan kepada ketentuan Allah. 



i) Al-Futuwwah, yaitu tidak ada perasaan lebih atau paling benar pada diri 

di atas orang lain. 

j) Al-Inbisat, yaitu jauh dari sikap marah (Ibnu Miskawaih, 1934, h. 194). 

Adapun bentuk-bentuk sifat tercela (akhlak tercela) secara umum yang 

harus dijauhi antara lain: 

a) Anaaniyah, yaitu sifat yang egoistis. 

b) Al-Bukhl, yaitu sifat kikir. 

c) Al-Buhtaan, atau berdusta maksudnya adalah mengada-adakan sesuatu 

yang sebenarnya tidak ada dengan maksud untuk menjelekkan orang. 

d) Al-Jubun (pengecut), sifat pengecut sangat hina sebab tidak berani 

mencoba belum mulai sudah ragu. 

e) Al-Ghadhab (pemarah), marah mengakibatkan kemudaratan bagi 

dirinya sendiri dan orang yang dimarahi. 

f) Al-Hasad (dengki), yaitu sifat yang membenci nikmat Allah yang 

dianugerahkan kepada orang lain dengan keinginan agar nikmat lain itu 

terhapus.  

g) Al-Hiqdu (dendam), yaitu dengki yang telah mengakibatkan 

permusuhan, kebencian, memutuskan silaturrahmi dan tidak 

memaafkan orang lain. 

h) Al-Istiktsar (belebih-lebihan), maksudnya menyia-nyiakan sesuatu 

tanpa mamfaat melebihi batas. 

i) Al-Istikbaar (takabbur), yaitu sifat menganggap dirinya lebih dari orang 

lain. 



j) Al-Ifsad (berbuat kerusakan), orang yang berbuat kerusakan selalu yang 

difikirkannya bagaimana cara merusak orang lain ((Damanhuri Basyir, 

2012, h.177). 

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa akhlak dapat 

dibagi menjadi dua macam yaitu akhlak baik atau terpuji (Al-Akhlaaqul 

Mahmudah) dan akhlak buruk atau tercela (Al-Akhlaaqul Madzmumah). 

2.1.3 Ruang Lingkup Akhlak 

Menurut Muhammad Abdulloh Draz yamg dikutip oleh Ilyas (2001), 

dalam buku Dastur Al Akhlaq Fi‟al Islam. Membagi Ruang lingkup akhlak 

dibagi lima bagian, yaitu : pertama, Akhlak pribadi (al-akhlaq al-fardiyah), 

meliputi : yang diperintahkan (al-awamir), yang dilarang (al-nawahi), yang 

dibolehkan (almubahat), Akhlak dalam keadaan darurat (al-mukhalafah bi al-

idhthirar). Kedua, Akhlak berkeluarga (al-akhlaq al-usariyah), meliputi: 

kewajiban timbal balik orang tua dan anak (wajibat nahwa al-ushul wa al-furu’), 

Kewajiban suami isteri (wajibat baina al-azwa), Kewajiban terhadap karib 

kerabat (wajibat nahwa alqarib). Ketiga, Akhlak bermasyarakat (al-akhlaq al-

ijtima’iyyah), meliputi: yang dilarang (al-mahzhurat), yang diperintahkan (al-

awamir), kaedah-kaedah adab (qawa’id al-adab). Keempat, Akhlak bernegara 

(akhlaq ad-daulah), meliputi: Hubungan antara pemimpin dan rakyat (al-alaqah 

baina ar-ras wa as-sya’b), hubungan luar negri (al-alaqat al-kharijiyyah). 

Kelima, Akhlak beragama (alakhlaq ad-dinniyah) yaitu kewajiban terhadap Allah 

SWT. 

 



2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendidikan Akhlak 

Menurut Abuddin Nata (2007) untuk menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembentukan akhlak dan pendidikan, ada tiga aliran yang sudah 

amat populer yaitu:  

a. Aliran Nativismme 

Menurut aliran nativisme bahwa faktor yang paling berpengaruh 

terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan dari 

dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, akal, dan 

lain-lain. Jika seseorang sudah memiliki pembawaan atau 

kecenderungan kepada yang baik, maka dengan sendirinya orang 

tersebut menjadi baik. Aliran ini tampaknya begitu yakin terhadap 

potensi batin yang ada dalam diri manusia dan kurang menghargai atau 

kurang memperhitungkan peranan pembinaan dan pendidikan. 

b. Aliran Empirismi 

Menurut aliran empirisme bahwa faktor yang paling berpengaruh 

terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor dari luar, yaitu 

lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan 

kepada anak itu baik, maka baiklah anak itu. Demikian jika sebaliknya. 

Aliran ini tampak lebih begitu percaya kepada peranan yang dilakukan 

oleh dunia pendidikan dan pengajaran. 

c. Aliran Konvergensi 

Aliran konvergensi berpendapat pembentukan akhlak dipengaruhi oleh 

faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor dari luar yaitu 



pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus, atau melalui 

interaksi dalam lingkungan sosial. Fitrah dan kecenderungan ke arah 

yang baik yang ada di dalam diri manusia dibina secara intensif melalui 

berbagai metode.  

Aliran yang ke tiga ini tampak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dapat 

dipahami dari Firman Allah QS. Al-Nahl/ 16:78. 

 ُ تُِكۡم ََل تَۡعلَُموَن َشيۡ  َوٱّللَّ َهٰ ۢن بُُطوِن أُمَّ رَ وَ  ٱلسَّۡمعَ ا َوَجعََل لَكُُم     أَۡخَرَجُكم م ِ   ٧٨لَعَلَّكُۡم تَۡشُكُروَن  َدةَ   ِٱۡۡلَفۡ وَ  ٱۡۡلَۡبَصٰ

Terjemahnya: 

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur” (Departemen Agama RI, 

2009, h. 275). 

 

Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa manusia memiliki potensi untuk 

dididik, yaitu penglihatan, pendengaran, dan hati sanubari. Potensi tersebut 

harus disyukuri dengan cara mengisinya dengan ajaran dan pendidikan. Hal 

ini juga sesuai dengan yang dilakukan Luqmanul Hakim kepada anaknya, 

sebagaimana Firman Allah QS. Luqman/ 31:13-14. 

ُن ِلِ َوإِذۡ  بُنَيَّ ََل تُۡشِرۡك بِ  ۥَوهَُو يَِعظُهُ  ۡبنِِهۦقَاَل لُۡقَمٰ ِه يَٰ ۡركَ إِنَّ  ٱّللَّ ۡينَا ١٣لَظُۡلٌم َعِظيٞم  ٱلش ِ نَ  َوَوصَّ نَسٰ  ٱۡۡلِ

هُ  ِلَدۡيِه َحَملَۡتهُ أُمُّ لُهُ  ۥبَِوٰ ِلَدۡيَك إِلَيَّ  ٱۡشكُۡر فِي َعاَمۡيِن أَِن  ۥَوۡهنًا َعلَٰى َوۡهٖن َوفَِصٰ   ١٤ ٱۡلَمِصيرُ ِلي َوِلَوٰ

Terjemahnya: 

Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 

adalah benar-benar kezaliman yang besar". Dan kami perintahkan 

kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya 

Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, 

dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 

dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu (Departemen 

Agama RI, 2009, h. 412). 

 



Ayat di atas selain menggambarkan tentang pelaksanaan pendidikan 

yang dilakukan Luqmanul Hakim, juga berisi materi pelajaran, dan yang 

utama diantaranya adalah pendidikan tauhid atau keimanan, karena 

keimananlah yang menjadi salah satu dasar yang kokoh bagi pembentukan 

akhlak. Ayat diatas selain menggambarkan adanya teori konvergensi juga 

menunjukan dengan jelas bahwa madrasah utama bagi anak adalah kedua 

orang tua. Menurut Umar Muhammad al-Toumy al-Syaibany yang dikutip 

oleh Muhammad Rusli Amin mengatakan, “bahwa manusia dengan segala 

pertumbuhan dan perkembangannya, merupakan hasil dari pengaruh dua 

faktor, yaitu faktor pewarisan sifat-sifat yang menurun dari orang tua 

(hereditas) dan faktor lingkungan. Sedemikian kuatnya pengaruh kedua 

faktor tersebut dalam pertumbuhan fisik dan pembentukan akhlak 

manusia” (Rusli Amin, 2013, h. 69). 

Quraish Shihab yang di kutip oleh Rusli Amin (2013) 

menyebutkan diantara para pakar ada pendapat yang menyatakan bahwa 

pada umumnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan 

kepribadian seseorang adalah: 

a. Keluarga 

Lingkungan terdekat bagi anak adalah keluarga yaitu ayah, ibu dan 

saudara-saudaranya. Dari kedua orang tuanya anak memperoleh 

pendidikan pertama dan utama. Pembentukan kepribadian anak telah 

dimulai sejak sang anak masih berada dalam kandungan ibu. 

b. Sekolah 



Peran sekolah sangat penting dalam pembangunan karakter anak. Sebab 

sekolah merupakan tempat atau lembaga yang berperan untuk 

melahirkan manusia beriman, berilmu pengetahuan, memiliki 

keterampilan dan berakhlak mulia. 

c. Teman 

Manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi antara satu 

dengan yang lain. Dalam interaksi yang intens terutama dengan 

temanteman bergaul itu, tentu saja akan terjadi saling pengaruh antara 

satu dengan yang lain. Karena itu, berupayalah agar memiliki teman 

yang baik, beriman, yang selalu beribadah, yang suka melakukan 

kebaikan dan berakhlak mulia.  

Berdasarkan pendapat di atas bahwa faktor yang mempengaruhi 

pembentukan akhlak anak ada dua, yaitu faktor dari dalam (internal) yaitu potensi 

fisik, intelektual dan hati (rohaniah) yang dibawa sejak lahir. Dan faktor dari luar 

(eksternal) yaitu pola asuh orang tua, guru disekolah dan masyarakat yang kedua 

faktor tersebut saling berinteraksi dalam membentuk kepribadian atau akhlak 

anak. 

 

2.2 Deskripsi Nilai Pendidikan Dalam Kebudayaan 

Para pakar pendidikan mendefinisikan pendidikan sebagai suatu sistem. 

Pendidikan sebagai sistem dapat ditinjau dari dua hal yaitu Pendidikan secara 

mikro lebih menekankan pada unsur pendidik dan peserta didik, sebagai upaya 

mencerdaskan peserta didik melalui proses interaksi dan komunikasi. Namun 

banyak pakar juga yang memandang pendidikan sebagai sebuah transformasi 



budaya yang dapat menginternalisasikan nilai-nilai luhur. Para pakar tersebut 

menyatakan bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah seperangkat sarana yang 

diperoleh untuk membudayakan nilai-nilai budaya masyarakat yang dapat 

mengalami perubahanperubahan bentuk dan model sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan hidup masyarakat dalam rangka mengejar cita-cita hidup yang 

sejahtera lahir maupun batin. 

Joko Tri Prasetya (2004) pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan 

budaya karena antara pendidikan dan budaya terdapat hubungan yang sangat erat 

dalam arti keduanya berkenaan dengan suatu hal yang sama yaitu nilai-nilai. 

Dengan demikian tidak ada suatu proses pendidikan tanpa kebudayaan dan tidak 

ada suatu pendidikan tanpa kebudayaan dan masyarakat.  

Pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan karena pendidikan adalah 

upaya memberikan pengetahuan dasar sebagai bekal hidup. Pengetahuan dasar 

untuk bekal hidup yang dimaksudkan adalah kebudayaan. Pendidikan bertujuan 

membentuk manusia agar dapat menunjukkan perilakunya sebagai makhluk yang 

berbudaya yang mampu bersosialisasi dalam masyarakatnya dan menyesuaikan 

diri dengan lingkungan dalam upaya mempertahahankan kelangsungan hidup. 

Pendidikan berbasis budaya menjadi sebuah gerakan penyadaran masyarakat 

untuk terus belajar sepanjang hayat dalam mengatasi segala tantangan kehidupan 

yang berubah-ubah dan semakin berat. Selain itu pendidikan memberikan jawaban 

dan solusi atas penciptaan budaya yang didasari oleh kebutuhan masyarakat sesuai 

dengan tata nilai dan sistem yang berlaku di dalamnya. Pendidikan sebagai 



transformasi budaya dapat dikatakan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu 

generasi ke generasi yang lainnya. 

Kebudayaan sebagai nilai-nilai yang dihayati ataupun ide yang di yakini 

tersebut bukanlah ciptaan sendiri dari setiap individu yang menghayati dan 

meyakini, semuanya itu di peroleh melalui proses belajar. Proses belajar 

merupakan cara untuk mewariskan nilai-nilai tersebut dari generasi ke generasi. 

Pewarisan tersebut di kenal dengan proses sosialisasi atau enkulturasi (proses 

pembudayaan).1 Proses transformasi budaya dapat di lakukan dengan cara 

mengenalkan budaya, memasukan aspek budaya dalam proses pembelajaran. 

Kebudayaan merupakan dasar dari praksis pendidikan maka tidak hanya seluruh 

proses pendidikan berjiwakan kebudayaan nasional saja, tetapi juga seluruh unsur 

kebudayaan harus di perkenalkan dalam proses pendidikan. Untuk membangun 

manusia melalui budaya maka nilai-nilai budaya itu harus menjadi satu dengan 

dirinya, untuk itu di perlukan waktu panjang untuk transformasi budaya (Joko Tri 

Prasetya, 2004). 

Hubungan antar pendidikan dan transformasi budaya dalam pembentukan 

karakter atau akhlak adalah adanya proses internalisasi. Internalisasi merupakan 

suatu proses penenaman nilai tentang budaya. Pendidikan dianggap sebagai 

alternatif  yang bersifat preventif karena pendidikan membangun generasi baru 

bangsa yang lebih baik. Sebagai alternatif yang bersifat preventif, pendidikan 

diharapkan dapat mengembangkan kualitas generasi muda bangsa dalam berbagai 

aspek yang dapat memperkecil dan mengurangi penyebab berbagai masalah 

budaya dan karakter bangsa. Memang diakui bahwa hasil dari pendidikan akan 



terlihat  dalam waktu yang tidak segera, tetapi memiliki daya tahan dan dampak 

yang kuat di masyarakat. (Joko Tri Prasetya, 2004). 

 

2.3 Deskripsi Budaya Karia  

Karia adalah upacara adat bagi masyarakat Muna yang pertama diadakan 

pada masa pemerintahan Raja La Ode Husein yang bergelar Omputo Sangia 

terhadap putrinya yang bernama Wa Ode Kamomono Kamba. Menurut kaidah 

bahasa Muna bahwa karia berasal dari kata “kari” yang berarti : (1) Sikat atau 

pembersih; (2) Penuh atau sesak. Pemaknaan dari simbolik nokari atau penuh, 

bahwa perempuan yang dikaria telah penuh pemahamannya terhadap materi yang 

disampaikan oleh pemangku adat atau tokoh agama, khususnya yang berkaitan 

dengan seluk beluk kehidupan berumah tangga. Sedangkan makna secara kongkrit 

bahwa kata karia (Muna) berarti ribut atau keributan dan karia adalah ramai atau 

keramaian.  

Karia adalah pesta keluarga yang paling penting. Pesta ini hanya 

dilakukan untuk anak-anak perempuan menjelang dewasa, yaitu umur 15 atau 16 

tahun, namun biasanya pesta ini diadakan dekat sekali sebelum pernikahan. Para 

gadis yang akan dikaria, dipingit di dalam kamar gelap secara total selama empat 

hari empat malam (dahulu 44 hari), dan tidak diperkenankan keluar. Apabila si 

gadis melanggar dan keluar, maka ini berarti sial bagi diri sendiri dan 

keturunannya (Couvreur, 162: 2001).  

Pendekatan secara filosofis jika ditinjau dari aspek fitologi bahwa karia 

berarti ribut, ramai dan keramaian benar adanya karena dalam pelaksanaan 



upacara karia tidak hanya berdiri sendiri sebagai suatu acara tutura, akan tetapi 

lengkap pelaksanaannya jika dibarengi dengan tradisi-tradisi lainnya sehingga 

acara itu menjadi sakral dan lengkap prosesnya. Dalam acara karia dimana sang 

gadis (kalambe) selama empat hari empat malam ditempa dalam sebuah tempat 

tertutup (songi atau sua). Untuk menghilangkan rasa stress para gadis (kalambe) 

dalam tempat tersebut maka diselingi dengan acara-acara lain yaitu: rambi wuna, 

rambi padangga, mangaro yaitu acara sandiwara perkelahian. Selama para gadis 

(kalambe) dalam songi, acara rambi wuna, rambi padangga dan mangaro 

senantiasa didemonstrasikan oleh orang-orang/golongan yang telah dipilih dan 

ditetapkan secara adat.  

Harfiah dari kari (keributan atau keramaian) benar adanya, karena 

pandangan mata dan pendengaran selama prosesi pelaksanaan karia 4 hari 4 

malam senantiasa dimeriahkan dengan acara pukul gong (rambi) dan mangaro. 

Acara pemukulan gong yang ditampilkan dideskripsikan sebagai berikut: pertama, 

jenis rambi (pukul gong) seperti itu bersifat ajakan bagi setiap orang yang 

mendengarnya untuk hadir di tempat (lokasi) pelaksanaan upacara agar suasana 

senantiasa ramai dan semua orang ikut berkumpul. Kedua, ditetapkan secara adat 

untuk melakukan demonstrasi rambi (pukul gong) padangga adalah merupakan 

ciri khas yang dapat memberi isyarat kepada semua orang yang menyaksikan 

upacara tersebut sebagai suasana kekerabatan sehingga walaupun orang jauh 

datang beramai-ramai di tempat itu. 

Karia dalam pengertian “kari” yang artinya sikat/alat pembersih 

mengandung pengertian secara filosofi yaitu merupakan proses pembersihan diri 



seorang perempuan menjelang dewasa atau peralihan dari remaja ke dewasa. 

Proses ini dilakukan dengan harapan bahwa seorang wanita ketika telah disyarati 

dengan ritual karia maka dianggap lengkaplah proses pembersihan diri secara 

hakiki. Kepercayaan masyarakat Muna bahwa upacara ritual karia menjadi 

kewajiban bagi setiap orang tua yang memiliki anak perempuan. Karena itu proses 

pembersihan diri melalui ritual karia menjadi tanggung jawab orang tua.  

Secara teoritis bahwa pembersihan diri hanya dilakukan dengan air, 

sedangkan ditinjau dari konsepsi adat dan agama pembersihan diri dapat 

dilakukan dengan cara lain misalnya melalui ritual karia. Upacara ritual karia 

sebagai proses pembersihan diri, karena ketika seseorang telah disyarati dengan 

upacara tersebut, maka anak perempuan dianggap telah matang untuk menghadapi 

kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat. Oleh karena itu tutura karia 

menjadi tradisi masyarakat Muna sejak dahulu kala bahkan telah menjadi suatu 

keyakinan bagi masyarakat, dan menjadi kewajiban bagi orang tua untuk 

mensyarati anak perempuannya dengan ritual karia.  

Pelaksanaan upacara ritual karia tidak lahir secara spontanitas dari 

masyarakat, tetapi memiliki dasar filosofis yang kuat, baik filosofi adat maupun 

filosofi agama. Jika diamati dari proses pelaksanaannya upacara ini, sebagian 

orang menganggap bahwa ini merupakan bid’ah yang tidak rasional. Untuk tidak 

menimbulkan penafsiran yang keliru, maka memahami proses pelaksanaan 

upacara tersebut harus secara paripurna baik abstrak maupun kongkrit. Melalui 

pemaknaan simbol yang dilakukan dan dilakoni oleh peserta upacara secara 

kronologis.  



Berdasarkan filosofi adat Muna bahwa ritual karia sebagai proses 

pembersihan diri dengan harapan bahwa anak perempuan yang menjelang dewasa 

telah disiapkan dari sejak dini sebagai tempat persemaian rahasia (benih-benih 

keturunan) dari laki-laki untuk mendapatkan keturunan yang saleh dan salehah. 

Konsep ini terkait dengan pendidikan seumur hidup (long life education). 

Ternyata di Muna telah diaplikasikan dalam kehidupan keluarga melalui ritual 

karia. Hal ini dapat teramati dalam proses upacara karia bahwa pelaksanaannya 

bukan hanya sekedar upacara ritual, tetapi merupakan proses pembinaan mental, 

moral agama, dan perilaku agar kelak memperoleh benih-benih keturunan yang 

berakhlak mulia. Hal ini sesuai dengan pemahaman orang tua di Muna bahwa, 

mendidik anak harus dilakukan sebelum anak itu lahir bahkan sebelum roh kedua 

orang tuanya hidup bersatu dalam satu rumah tangga. Ritual karia disamping 

sebagai proses pembersihan diri, juga merupakan bagian dari pendidikan kaum 

perempuan dalam menghadapi bahtera kehidupan berkeluarga.  

Pelaksanaan karia yang ditempah pada suatu tempat khusus (songi atau 

suo) yaitu tempat gelap untuk melakukan proses penempahan, tidak hanya 

mengajarkan kewajiban-kewajiban secara adat, tetapi di dalamnya ada pesan-

pesan khusus yang disampaikan oleh orang tua, pemangku adat, tokoh agama 

yang berkaitan dengan persiapan-persiapan menjalani kehidupan rumah tangga 

baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Ritual karia dikatakan sebagai 

pengisian atau penyampaian pesan moral, sehingga ketika upacara karia selesai 

maka perempuan dianggap telah matang, kedewasaan berpikir dan bertingkah 

laku dalam menghadapi kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat.  



Kaitannya dengan konsepsi keagamaan bahwa karia merupakan proses 

yang berkepanjangan yang diawali dengan kangkilo (sunat), katoba 

(pengislaman), hingga sampai pada pelaksanaan upacara karia. Upacara karia 

adalah merupakan evaluasi dari seluruh pakaian rohani bagi seorang perempuan 

karena setelah upacara karia maka wanita dianggap telah bersih dan mapan. 

Setelah proses karia selesai maka anak perempuan yang telah disarati dengan 

ritual karia telah memahami seluk beluk kehidupan dunia khususnya yang 

berkaitan dengan kehidupan berumah tangga (La Oba dkk, 2008). 

 

2.4 Kajian Relevan 

Suriata (2013) yang berjudul “Analisis Nilai-Nilai Budaya Karia Dan 

Implikasinya Dalam Layanan Bimbingan Dan Konseling” Tulisan ini merupakan 

penelitian tesis pada program pascasarjana di Universitas negeri maskasaar, 

penelitian ini menekankan pada Analisis Nilai-Nilai Budaya Karia Dan 

Implikasinya Dalam Layanan Bimbingan Dan Konseling bahwasanya bimbingan 

dan konseling dilaksanakan dengan landasan semangat bhinneka tunggal ika, 

yaitu kesamaan di atas keragaman. Layanan bimbingan dan konseling hendaknya 

lebih berpangkal pada nilai-nilai budaya bangsa yang secara nyata mampu 

mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam kondisi pluralistik. Pemberian 

layanan bimbingan keluarga dengan memperkenalkan kembali nilai-nilai kearifan 

lokal yang mengatur tata krama berperilaku, pengenalan diri, pemahaman peran 

dan lainnya sangat baik untuk terus diinternalisasi sebagai panduan hidup bersikap 

remaja sekaligus sebagai upaya pelestarian budaya. Upacara karia merupakan 



evaluasi dari seluruh pakaian rohani bagi seorang perempuan karena setelah 

upacara karia maka perempuan tersebut dianggap telah bersih dan mapan. Setelah 

semua prosesi selesai, maka remaja perempuan yang telah disarati dengan ritual 

karia dianggap telah memahami seluk beluk kehidupan dunia khususnya yang 

berkaitan dengan kehidupan berumah tangga. Proses ini menjadi modal utama 

pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, dan warrahmah. 

Lestariwati2012) yang berjudul “Tradisi Lisan Karia Pada Masyarakat 

Muna Di Sulawesi Tenggara” Tulisan ini merupakan penelitian tesis pada 

program pascasarjana di Universitas Indonesia, penelitian ini menekankan pada 

Tradisi Lisan Karia Pada Masyarakat Muna bahwasanya tradisi karia dalam 

perkembangannya dipengaruhi oleh perubahan sosial masyarakat pendukungnya. 

Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai aspek yakni internal dan eksternal 

masyarakat pendukungnya. Faktor internal meliputi stratifikasi sosial, 

kepercayaan atau agama, dan perkembangan pendidikan sedangkan faktor 

eksternal yang berasal dari luar masyarakat pendukungnya misalnya aspek 

ekonomi. Pemikiran masyarakat khususnya kalambe wuna mulai terpengaruh 

dengan hal-hal baru yang didapat dari pendidkan modern. Pemikiran ini 

menganggap tradisi ini pada beberapa bagian tahapannya bertentangan dengan 

pemikiran modern. Misalnya, bahwa tradisi ini dilakukan sebagai proses 

pematangan dan pensucian diri dalam menghadapi kehidupan sehari-hari dan 

kehidupan rumah tangga. Hal ini sangat bertolak belakang dengan pemikiran yang 

berpendidikan tinggi mengatakan kesiapan dalam berumah tangga ketika seorang 

perempuan mampu berpikir dengan baik dan memiliki pekerjaan dan pendidikan 



yang tinggi. Namun, pada kenyataannya perubahan masyarakat dan bentuk tradisi 

karia tidak serta merta menghilangkan tradisi itu sendiri. Hal ini dapat dilihat 

dengan tetap dilaksanakannya tradisi karia sampai saat ini. 

Berdasarkan kajian relevan di atas, penulis simpulkan bahwasanya, penelitian 

yang di lakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana 

peneliti mengfokuskan pada nilai-nilai pendidikan akhlak pada anak perempuan 

dalam tradisi karia. 


